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slovo místostarosty
Josef
Hermann
V říjnu byl na jednání zastupitelstva
představen, projednán a zastupiteli schválen nový
strategický plán rozvoje města,
na kterém se podíleli obyvatelé Českého Krumlova. Jménem vedení
města děkuji všem, kteří se aktivně
zapojili do jeho přípravy.
Děkuji osobnostem kampaně
za to, že spojily své jméno s projektem Krumlov sobě a podpořily tak
dobrou věc, jakým je plán rozvoje
našeho města. Děkuji diskutujícím
za jejich čas a odvahu sdílet své názory veřejně. Děkuji rovněž všem,
kteří oponovali návrhy a vnesli
do přípravy strategického plánu
jiný pohled. Děkuji zastupitelům
a zaměstnancům úřadu a městských organizací, kteří se zapojili svými zkušenostmi do procesu
tvorby plánu. V neposlední řadě
patří velké poděkování členům
pracovních skupin za jejich energii
a ochotu připravit podklady pro
strategický plán v co nejkonkrétnějších parametrech.
Strategický plán je dokument,
který postupuje od obecných cílů
soustavně ke konkrétním úkolům.
Jeho základem je vize, kam se chce
město ve svém rozvoji ubírat, součástí je seznam hlavních cílů, jejichž
dosažením by mělo dojít k naplnění vize a konečně přehled opatření
směřujících ke splnění stanovených
cílů. Nyní musíme za pomoci hlavního odborného konzultanta tvorby
strategického plánu Petra Klápštěho a se zapojením aktivní veřejnosti
rozpracovat strategický plán do
tzv. akčního plánu. Dokumentu
s konkrétními projekty a úkoly
a s reálnými zdroji. Návrhový horizont je dva až tři roky. Základní
seznam projektů a aktivit bude opět
vytvořen v pracovních skupinách,
projekty pak dopracují garanti,
úředníci příslušného odboru či odpovědné organizace. Rád bych proto vyzval veřejnost k další spolupráci. Projekt Krumlov sobě – Tvořme
Krumlov spolu pokračuje!

Zastupitelé
schválili nový
strategický plán

Krumlovští granátníci
vyvěšují nové prapory

redakce
 Začátkem října zastupitelé
Českého Krumlova schválili strategický plán rozvoje města pro období
2016 – 2022. Dokument vznikl v rámci projektu Krumlov sobě – Tvořme
Krumlov spolu, na kterém se podíleli
sami občané a podnikatelé, odborníci
i úředníci a politici. Dokument formuluje 15 cílů ve třech klíčových oblastech. Na strategický plán navazuje
příprava Akčního plánu, který bude
zahrnovat konkrétní projekty města
v horizontu dvou až tří let.
Pokračování na str. 3

Jednání
zastupitelstva

FOTO: Jan Sommer

SCHWARZENBERSKÁ GARDA V září převzali schwarzenberští granátníci od představitelů Třeboně a Hluboké nad Vltavou jedinečné dary v podobě dvou
nových velkých praporů, praporu země české a praporu republiky. Dar symbolizuje
vzájemnost našich tří měst na základě společné rožmbersko-schwarzenberské historie.
Po více než půl století tak byla obnovena tradice společného vyvěšování knížecího,
zemského a státního praporu na granátnické strážnici na zámku v Českém Krumlově
o státních svátcích, při významných událostech a během státních návštěv. Granátníci při
této příležitosti rovněž obdrželi ﬁnanční příspěvek od města Český Krumlov na propagaci programu obnovy gardy.

Město zve na diskuzi o Vyšném
Jana Hermanová
Odbor územního plánování
a památkové péče

D Současné možnosti a podmínky nové výstavby ve Vyšném a problematika změn regulačního plánu
v této lokalitě bude tématem setkání
zástupců města a městského úřadu Český Krumlov s občany, které se uskuteční
ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 15.00
hod. v zasedací místnosti ve 3. patře bu-

dovy městského úřadu v Kaplické ulici.
Na setkání zveme nejenom navrhovatele
změn současného regulačního plánu, pozvání je určeno také ostatním zájemcům
o výstavbu ve Vyšném a každému, kdo
má o tuto problematiku zájem.
Setkání se zúčastní rovněž Petr Wízner, zpracovatel současného regulačního plánu a Pavel Koubek, zpracovatel
platného územního plánu a připravovaného nového územního plánu Českého
Krumlova.

Jednání se koná
ve středu 16. listopadu 2016
od 16.00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu v Českém Krumlově,
Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte na webu:
www.ckrumlov.cz/zastupitelsvo
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AUDIT

listopad 2016

Audit Českokrumlovského rozvojového
fondu neshledal žádná zásadní pochybení
Město Český Krumlov obdrželo v létě 2016 dlouho očekávanou
zprávu o provedeném auditu hospodaření městské společnosti
Českokrumlovský rozvojový fond. V souladu se zadáním, na kterém
se pracovalo několik měsíců, byl audit zaměřen na prověření šesti
vybraných oblastí. Souhrnně lze konstatovat, že kontrola neshledala
žádné významné nedostatky. Audit provedla renomovaná společnost
BDO Audit s.r.o. za téměř 600 tisíc korun.

redakce
A Město Český Krumlov, resp.
Městský úřad Český Krumlov obdržel
na konci července Zprávu z externího
auditu společnosti Českokrumlovský
rozvojový fond, spol. s r.o. (dále jen
ČKRF), za období 2012 až 2015.
Zpráva o provedeném auditu čítá
79 stran. Cílem auditu bylo vypracování
odborného, objektivního a nestranného
posouzení úrovně a efektivnosti hospodaření společnosti a nakládání s jejím
majetkem, a to v kontextu poslání definovaného v zakladatelských listinách
společnosti a v základních koncepčních
dokumentech schválených městem
Český Krumlov.
V souladu se zadáním se kontrola týkala prověření níže vybraných oblastí hospodaření ČKRF. Souhrnně lze konstatovat, že ve sledovaných oblastech audit
neshledal žádná zásadní pochybení.

Nakládání s majetkem

V současné době tvoří portfolio
nemovitostí v majetku společnosti
24 domů, které se nacházejí převážně
v historickém centru města, dále provozně technický areál na Chvalšinské
242 s parkovištěm zájezdových autobusů pořízený v roce 2003 a devět samostatných bytových jednotek v panelových domech. ČKRF spravuje celkem
82 bytů. Auditoři konstatují, že ČKRF
se při pronajímání bytových a nebytových prostor drží svých interních
předpisů a ČKRF dosahuje z těchto
pronájmů přiměřeného zisku. Na základě zjištěných informací u prodejů
nemovitostí nebylo identifikováno
riziko významné nesprávnosti, a to
z důvodu, že všechny tyto aktivity musí
formálně schválit Rada města, která je
rozhodujícím prvkem při prodeji majetku ČKRF.

ných jednatelů ČKRF po dobu trvání
své funkce podnikal, účastnil se jako
společník nebo vykonával činnost
statutárního orgánu ve společnosti
působící v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání jako společnost
ČKRF. V souladu s platnou legislativou, zakladatelskou listinou i běžnou
praxí tedy pozitivně hodnotí auditoři činnost valné hromady, jednatelů
i dozorčí rady.

Veřejné zakázky
Efektivita jednotlivých
činností společnosti

Kromě roku 2012, kdy společnost
ČKRF realizovala projekt digitalizace
mobiliáře Musea Fotoateliér Seidel,
společnost dosahovala výnosů přibližně ve výši 53 mil. Kč. ČKRF jako celek
dlouhodobě dosahuje zisku, který se
vlivem úsporných opatření zvýšil z 391
tis. Kč na 5.477 tis. Kč v roce 2014. Růst
ziskovosti lze očekávat i v roce 2015.
Zisk je realizován z pronájmu a správy
nemovitostí a také z parkingu. Činnosti v oblasti cestovního ruchu a dále
také provoz Musea Fotoateliér Seidel,
Synagogy Český Krumlov a Schieleho
domku jsou naopak dlouhodobě ztrátové. Auditor hodnotil pozitivně rostoucí
trend tržeb. Pozitivní dopad mají i realizovaná úsporná opatření, která vedla
ve sledovaném období ke snížení nákladů. Kromě nákladů na projekty auditor
při kontrole nákladů neidentifikoval
neobvyklé či mimořádné položky,
na druhou stranu doporučil společníkovi zvážit omezení provozu ztrátových
činností.

Podle evidence předložené společností ČKRF bylo v průběhu sledovaného období realizováno 37 zakázek
v hodnotě vyšší než 200 tis. Kč bez
DPH, z toho se 30 zakázek týkalo rekonstrukce nebo oprav nemovitého
majetku. Při kontrole zadávání jednotlivých veřejných zakázek v režimu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
i veřejných zakázek malého rozsahu nebyly zjištěny významné nedostatky.
Auditor však doporučuje zejména zlepšit procesy v oblasti zadávání veřejných
zakázek a důsledně dodržovat pravidla
zakázek.
Proces řízení a kontroly,
posouzení střetu zájmů
členů orgánů, posouzení
organizačního uspořádání
společnosti

Z hlediska nástroje řízení a kontroly
společnosti považují auditoři za klíčové sestavovat podnikatelský plán společnosti, který ČKRF vždy pravidelně
pro daný rok připravuje. Současně
nebylo zjištěno, že by některý z uvede-

„Audit byl vypsán na základě impulzu ze strany zastupitelů města. Cílem
kontroly bylo zjistit, jakým způsobem nakládá dceřiná společnost ČKRF s majetkem města. Jsem rád, že zpráva vyvrátila
jakékoli domněnky, a máme nyní na stole
audit, který shledal nedostatky v administrativních a procesních záležitostech,
nikoli však závažná pochybení ve správě
majetku a nakládání s ním,“ uvedl starosta města Český Krumlov Dalibor
Carda a vzkázal: „žádná černá díra se
nenašla.“
Auditorskou zprávou se bude zabývat Rada města Český Krumlov
ve funkci valné hromady na zasedání, které se uskuteční v pondělí
31. října 2016. Veřejně bude dokument projednáván na jednání
zastupitelstva města ve středu 16.
listopadu 2016. Celé znění auditorské zprávy je zveřejněno na internetových stránkách www.ckrumlov.cz
/auditCKRF.

Audit zpracovala společnost BDO
Audit s.r.o., která podala do výběrového řízení vítěznou nabídku. Síť BDO
poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství
a znaleckých služeb v ekonomickém
oboru. Celosvětově tvoří BDO pátou
největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více
než 64 tisíc odborníků a působí ve 154
zemích. Na českém trhu BDO působí
od roku 1991. Se svými více než 300
zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí
k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena
je zde společnostmi BDO Audit, BDO
Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal
services, BDO IT, BDO Advisory a třemi regionálními společnostmi.
Město Český Krumlov spolupracovalo se společností BDO poprvé v souvislosti se zadáním auditu ČKRF. Její přístup k auditorským službám je založen
na rozsáhle rozpracované metodologii,
která je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České republiky.
Na sklonku roku 2014 zastupitelé
města Český Krumlov vznesli podnět
k zadání auditu ČKRF. Následovala
několikaměsíční diskuze o tom, který z orgánů města je oprávněn audit
zadat. Poté, co Ministerstvo vnitra
ČR potvrdilo stanovisko Městského
úřadu Český Krumlov, byla zadáním
pověřena Rada města Český Krumlov. V souvislosti s přípravou zadání
auditu byla zřízena pracovní skupina,
jejíž členové byli delegovaní zástupci
všech politických subjektů, které zasedají v zastupitelstvu. Tato pracovní
skupina v průběhu následujících měsíců připravila ve spolupráci s úředníky
městského úřadu zadání auditu. Dokument sloužil jako základ pro administraci výběrového řízení. Samotná
dokumentace k zadání veřejné zakázky
byla velmi složitá a obsahovala desítky
příloh. Po projednání návrhu připravených podkladů v zastupitelstvu schválila rada města zadání veřejné zakázky.
Následovalo osm týdnů zadávací lhůty,
kdy byly podmínky zakázky zveřejněny na úřední desce městského úřadu.
Termín vypracování auditu byl stanoven na 12 týdnů. K předložení nabídek
bylo ve výběrovém řízení osloveno
šest společností. Jediným hodnotícím
kritériem byla nabídková cena.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Český Krumlov má nový strategický
plán rozvoje města
Pokračování ze str. 1

 Návrh nového strategického
plánu veřejně představil odborný konzultant architekt Petr Klápště v úterý
4. října v podvečer ve Velkém sálu
v Klášterech Český Krumlov. Prezentace byla zařazena na program jednání
zastupitelstva města, materiál uvedl
místostarosta Josef Hermann, který měl
přípravu strategického plánu ve své gesci. Strategický plán rozvoje města Český
Krumlov 2016 – 2022 byl schválen jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli.
Ve strategickém plánu jsou formulovány tři klíčové oblasti, které jsou dále
rozpracovány do jednotlivých cílů. První oblast se věnuje obrazu města a cestovnímu ruchu, centru, a soužití obyvatel s turisty (C). Druhým tématem,
které si Krumlováci vybrali jako stěžejní,
je komunikace s městem, spolupráce
a podpora okrajových čtvrtí i žánrů (P).
Třetí téma se týká dopravy po městě,
propojení centra a okolí (D). Součástí
zpracování výstupů bylo i zformulování
vize, v jakém městě chtějí obyvatelé žít,
jak má město vypadat v roce 2030 a jakými prostředky toho lze dosáhnout.
Jednotlivé cíle:
C1 O kulturní a přírodní dědictví je náležitě pečováno a zároveň je aktivně
využíváno tak, aby vznikaly nové
příležitosti pro místní obyvatele
a návštěvníky.
C2 Centrum města je využíváno i obýváno místními a komunitní život je
součástí obrazu města navenek.
C3 Městu se daří přitahovat turisty,
kteří oceňují autenticitu, zůstávají

déle v Krumlově či širším regionu
a přijíždějí i mimo hlavní sezónu.
C4 Cestovní ruch pomáhá ve zkvalitňování kulturního a společenského
života a infrastruktury ve městě.
C5 Funguje spolupráce mezi místní
samosprávou a aktéry v cestovním
ruchu a kultuře, která umožňuje
plně využít místní zdroje a dovednosti a nápady místních obyvatel
a nastavování účelných pravidel.
P1 Postupně roste počet občanů, podnikatelů a organizací aktivně se podílejících na rozvoji města a pocit
jejich sounáležitosti s městem i vzájemně mezi sebou.
P2 Občané mají informace včas, přesně a snadno dostupné a orientují se
v nich.
P3 Okrajové žánry a trendy + kulturní,
společenské a volnočasové aktivity
mají místo na mapě kulturního dění
Českého Krumlova a mají své publikum.
P4 Kvalita života v okrajových částech
města se zlepšuje skrze konkrétní
opatření dle poptávky občanů.
P5 Příprava pozemků a pravidel pro
výstavbu probíhá a je otevřená pro
zapojení vlastníků i občanů, uplatňování pravidel je důsledné.
P6 Občané jsou aktivní a sebevědomí,
město aktivitu oceňuje a cíleně
podporuje.
D1 Zlepšují se podmínky pro bezmotorový pohyb a srovnávají se
podmínky v jednotlivých čtvrtích:
obyvatelé se mezi svým bydlištěm
a důležitými body města mohou
pohodlně a bezpečně pohybovat
pěšky nebo na kole v rámci nezbytného i rekreačního pobytu.

D2 Redukuje se podíl automobilové
dopravy na celkovém množství
cest, roste využívání bezmotorové
a veřejné dopravy a odklání se tranzitní doprava.
D3 Kvalitní plánovací a projektová příprava: všechny územně a dopravně
plánovací dokumenty jsou vzájemně zkoordinované a organizace dopravy v nich respektuje prostorové
možnosti území a rizika. Příprava
i realizace dílčích staveb probíhá
koordinovaně a s důrazem na jejich
architektonické řešení a kvalitu práce.
D4 Město sbírá, shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje informace o dopravě
a umí reagovat adekvátními opatřeními na podporu plynulosti dopravy a snížení negativních dopadů individuální automobilové dopravy.
Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování
rozvoje města. Jeho smyslem je poskytnout veřejnému i soukromého sektoru
základní představu o dalším směřování
města. Věnuje se oblastem, ve kterých
je nutná změna, inovace. Vybírá jen
to nejdůležitější, kde je změna nejvíce
potřeba, a stanovuje priority z pohledu
zlepšení kvality života ve městě. Obecně
je členěn na cíle, ukazatele, zda byl cíl
dosažen, opatření, jak cíle dosáhnout
a v neposlední řadě jakými zdroji. Strategický plán se nevěnuje oblastem, které
fungují dobře či průměrně (např. opravy
školských zařízení, komunikací apod.).
Více informací k projektu Krumlov
sobě najdete na webových stránkách
www.KrumlovSobe.cz.

Domoradická teplárna přerušila
proces EIA
redakce
  Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., přerušil tzv. proces
EIA, který měl posoudit vliv záměru rekonstrukce tepelného zdroje na životní
prostředí. Stalo se tak, když společnost
vzala nazpět oznámení záměru úpravy
zdroje na zpracování biomasy podané
www.ckrumlov.cz/obcan
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na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Na základě veřejného projednání dokumentace a posudku vlivu na životní

prostředí, které se uskutečnilo na začátku září, společnost přepracuje záměr
dle připomínek odborníků, dotčených

obcí a obyvatel. Za současného provozu
bude Energoblok v Domoradicích nadále pokračovat ve výrobě tepla a teplé
vody, které jsou dodávány pro domácnosti v Českém Krumlově.
Společnost Carthamus nyní vyhodnocuje informace a o svých dalších
plánech a aktivitách bude v nejbližším
možném termínu veřejnost detailně informovat.

aktuality

Uzavírka mostu
u pivovaru
redakce
Z důvodu opravy povrchu, kdy
bude prováděna výměna dřevěné
mostovky, bude od 31. října do
15. listopadu 2016 uzavřen most
u pivovaru Eggenberg. Most bude
uzavřen pro veškerý, tj. i pro pěší
provoz. Práce budou provádět Služby města Český Krumlov.

Hledá se externí
architekt
redakce
  Město vypsalo výběrové řízení na pozici
městského architekta, který bude
v Českém Krumlově působit jako
externí konzultant. V náplni práce
je zajišťování konzultační a poradenské a přípravné činnosti pro
projektanty, investory a stavebníky
v oblasti architektury staveb, dále
by měl iniciovat podněty na úpravu, změnu, doplnění územního
plánu a regulačních plánů, vyhotovovat dílčí studie na využití území
a prostranství na území města.
„Městský architekt by neměl
primárně působit jako projektant
městských staveb, ale jako nositel širší architektonické myšlenky
v prostoru města. Měl by tedy v tom
nejlepším smyslu slova být oponentem jak města jako stavebníka, tak
všech dalších stavebníků v daném
území,“ uvedl tajemník městského
úřadu Radim Rouče. Informace
o podmínkách pro uchazeče jsou
k dispozici na www.ckrumlov.cz
/obcan.

Výsledky voleb
redakce
7. – 8. října 2016 se na území celé
republiky konaly volby do zastupitelstva kraje a v jedné třetině senátních obvodů občané volili i nové
senátory.
Voliči vybírali své zástupce
do krajského zastupitelstva z 23 volebních stran, s 22,55 % získaných
hlasů vyhrála ČSSD, dále ANO
2011 (17,67 %), ODS (12,67 %),
KSČM (10 %), PRO JIŽNÍ ČECHY (8 %), KDU-ČSL (6,63 %),
Jihočeši 2012 (5,80 %).
O senátorské křeslo se ucházelo
devět kandidátů, přičemž do II. kola
postoupili Jindřich Florián z ČSSD,
který získal 40,25 % hlasů a Tomáš
Jirsa z ODS, který s 59,74 % získaných hlasů post senátora obhájil.
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novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!

Informace k povinnosti kontroly
technického stavu a provozu kotlů

Romana Linhartová

Vlasta Horáková

Městská knihovna

Odbor životního prostředí a zemědělství

v Českém Krumlově

Kde je povinnost ukotvena?

Na měsíc listopad jsme pro vás připravili další novinky z fondů naší
knihovny. Pevně věříme, že si vyberete. A pokud vám tato nabídka
nestačí a chcete se podívat na další
novinky, navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line
katalogu. Přejeme příjemné chvíle
při čtení.

Higašida, Naoko:
A proto skáču
Kniha zachycuje život třináctiletého autistického chlapce. Metodou
ukazování znaků na papírové matrici odpovídal na otázky, jež mu
ostatní často kladli. Tuto unikátní
knihu přiblížil světu britský spisovatel David Mitchell.
Saint Pern, Dominique de:
Baronka Blixenová
Příběh vášnivé svobodomyslné
ženy, jejíž jméno zná celý svět díky
filmu Vzpomínky na Afriku.
Karon, Jan:
Veterinář z Mitfordu
se žení
Volné pokračování mitfordské ságy
– uklidňující optimistické čtení pro
každého, kdo si chce odpočinout
od každodenního shonu a přečíst si
něco laskavého.
Messner, Reinhold:
Pád nebes
Mimořádně poutavá kniha nejslavnějšího horolezce současnosti se
dotýká témat spojených s lidským
bytím a základními etickými hodnotami, jako jsou odpovědnost,
důvěra a zrada.
Nosálek, Petr (editor):
Místa Paměti národa
Průvodce po místech spojených
s událostmi 2. světové války na území naší republiky. Publikace vznikla
na základě projektu sdružení Post
Bellum Paměť národa.
www.knih-ck.cz
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Povinnost vyplývá ze zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je
uložena v § 17 odst. 1 písm. h.
Koho se povinnost týká?

Povinnost provádět kontroly technického stavu a provozu kotlů mají všichni
provozovatelé kotlů na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, pokud kotle slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.

ní přímo od výrobce kotle. Při hledání
vhodné odborně způsobilé osoby proto
doporučujeme nejprve zavolat a zeptat
se přímo na váš kotel. Může se stát, že
výrobce vašeho kotle již neexistuje. Pro
tento případ jsou stanoveny určité typy
kotlů a je třeba si zajistit odborně způsobilou osobu, která má oprávnění pro váš
typ. Seznam odborně způsobilých osob
na území Jihočeského kraje najdete v závěru tohoto dokumentu.
Co dělat s potvrzením
o provedení kontroly?

Jednou za 2 roky. První kontrola se
provede do 31. 12. 2016.

Potvrzení o provedení kontroly kotle
si uschovejte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností (v daném případě
Městský úřad Český Krumlov) si od vás
může vyžádat předložení tohoto potvrzení.

Kdo ji může provést?

Co když kontrolu neprovedete?

Kontrolu smí provést pouze „odborně způsobilá osoba“, která má oprávně-

V souladu s § 23, resp. § 25 výše uvedeného zákona může pokuta dosáhnout

Jak často se kontrola provádí?

až do výše 20.000 Kč v případě fyzické
osoby nepodnikající, resp. 50.000 Kč
v případě fyzické osoby podnikající
a právnické osoby.
Jak tedy správně postupovat?

Zjistěte si název a typ vašeho kotle.
Najdete je na výrobním štítku kotle, případně na návodu k použití. Dle uvedeného výrobce najděte v níže uvedeném
seznamu odborně způsobilou osobu,
která má oprávnění pro kontrolu vašeho
kotle. Pokud ji nenajdete, kontaktujte
další odborně způsobilé osoby dle vašeho výběru, jistě vám kolegu, způsobilého zkontrolovat váš kotel, poradí.
Následně sjednejte provedení kontroly
a doklad o jejím provedení uschovejte.
Seznam odborně způsobilých osob
na území Jihočeského kraje naleznete
na stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.
Více informací na webových stránkách Ministerstva životního prostředí
www.mzp.cz.

Daně z nemovitostí stanovuje zákon
Radka Ondriášová, Odbor financí
Na říjnovém jednání zastupitelstva
města bylo rozhodnuto o zachování koeficientů daně z nemovitosti pro Nové
Dobrkovice. Zastupitelé tak jednomyslně odmítli žádost obyvatel, kteří potřetí
žádali o snížení koeficientu. Při jednání
byly vznášeny mnohé argumenty pro snížení koeficientu i pro jeho zachování. Jak
to tedy s daní z nemovitých věcí a příp.
koeficienty je?
Nutno říct, že daň z nemovitosti je
jediným 100% daňovým příjmem města,
tzn. že veškerá daň z nemovitostí vybraná na území města je finančním úřadem
poukázána do rozpočtu města. Je tedy
velkým pozitivem, že to jsou opravdu finanční prostředky z města městu samotnému. Ročně představuje daň z nemovitostí pro město Český Krumlov příjem
ve výši okolo 17,6 mil. Kč, z toho z Nových Dobrkovic je to okolo 100 tis. Kč.
Největší podíl na výnosu daně z nemovitostí mají stavby pro podnikání
v průmyslu, stavebnictví, dopravě a ostatní apod., tedy zejména průmyslové areály.
Stanovení výše daně má však svá daná
pravidla upravená zákonem č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí v platném
znění, a město samotné může její výši
ovlivnit pouze omezeně. Tím nejvýraznějším a nejznámějším způsobem je

stanovení místního koeficientu podle
§12 zákona. Město má možnost stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo
5, kterým se vynásobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy nemovitostí. Tento
místní koeficient se stanovuje pro území
celého města a je tedy stejný pro centrum
i okrajové části, bytové domy či rodinné
domy.
Protože se týká celého území města,
je jakákoliv změna místního koeficientu
obrovskou změnou v rozpočtu města.
Např. při zavedení koeficientu 1 by došlo
ke snížení příjmů města o cca 8,5 mil. Kč,
přitom úspora obyvatel Nových Dobrkovic by pak činila v souhrnu cca 55 tis. Kč.
Na druhou stranu takové zvýšení koeficientu na 3 by znamenalo zvýšení příjmové
stránky rozpočtu odhadem o 8,8 mil. Kč.
Dalším způsobem, jak ovlivňuje město
výši daně z nemovitostí, je stanovení koeficientů podle § 6 (u pozemků) a § 11
odst. 3 písm. a) zákona (u staveb), kdy lze
zákonný koeficient snížit či navýšit rozdílně pro jednotlivé místní části. Při výnosu
daně z nemovitostí v Nových Dobrkovicích, který je okolo 100 tis. Kč, by změna
tohoto koeficientu znamenala snížení
výnosu odhadem od 14 tis. do 42 tis. Kč.
Zrušení koeficientu podle § 11 odst. 3
písm. b) zákona, který se opět stanovuje pro
celé město, pak představuje výpadek příjmů
městského rozpočtu o cca 3,1 mil. Kč.

Problematika stanovení výše dani
z nemovitostí a jejich koeficientů je poměrně složitá a někdy i trošku nepochopitelná. Je však třeba ještě uvést, že příjmy
z daně z nemovitostí nejsou účelově vázané, nelze tedy říct, že peníze vybrané
na dani ve Spolí jsou určené pro Spolí,
peníze z centra jsou určené pro centrum
a ani, že peníze vybrané na dani z průmyslového areálu jsou určené pro průmyslový areál. I díky tomu tak může město
např. realizovat velké investice v malých
místních částech.
V Nových Dobrkovicích tak byla např.
v roce 2015 provedena oprava místní komunikace s nákladem 2.963,3 tis. Kč, stavební úpravy vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení s nákladem 4.384,2 tis.
Kč. V současné době odbor investic připravuje realizaci rekonstrukce místních
komunikací a vybraných inženýrských
sítí ve městě Český Krumlov – Nové
Dobrkovice – západ, jejíž realizační náklady jsou odhadovány ve výši 24.000 tis.
Kč. Projekt se bude týkat 36 rodinných
domů a 107 trvale bydlících obyvatel.
Podstatný je závěr, že v souladu s usnesením zastupitelstva města zůstává příslušná obecně závazná vyhláška, kterou
se výše popsané koeficienty upravují,
beze změn a výše daně z nemovitých věcí
se pro rok 2017 pro běžné poplatníky příliš nemění.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Barrandovská výstava „Císařův pekař
– Pekařův císař“ v klášterech

Akce v knihovně
• 1. 11. od 14.00 do 18.00 hodin
oddělení pro dospělé

Tereza Klimešová

Přijďte si zahrát

Kláštery Český Krumlov

H Proslulé studio Barrandov působící
v oblasti filmu již od počátku 30. let je majitelem mnohých cenností v podobě kulis,
rekvizit a kostýmů těch nejslavnějších
českých filmů, kterých za 80 let působení studia bylo natočeno přes 2500.
Neméně proslulé je i filmové ztvárnění
postavy Rudolfa II. v historickém snímku Císařův pekař – Pekařův císař, který
letos slaví 65 let od svého vzniku.
Když Rudolf II. v roce 1601 odkoupil krumlovské panství od posledního
představitele rožmberského rodu a 20
let městu Krumlovu vládl, neodmyslitelně propojil svůj životní příběh s příběhem města. Jubilejní výstava tohoto
filmu tedy pochopitelně zavítala přímo
do historického centra Českého Krumlova, a to do nově opraveného kláštera
klarisek.
Nyní můžete autentické rekvizity,
kulisy a kostýmy z filmu Císařův pekař

novinky

– druhá prodejní výstava společenských her s možností vyzkoušení.
• 3. 11. od 18.00 hodin
oddělení pro dospělé
FOTO 3x: Ivo Janoušek

– Pekařův císař vidět tematický rozmístěné ve stávající Interaktivní expozici
lidských dovedností. V klášterním sklepení je umístěno Matějovo vězení, ale
i alchymistická dílna magistra Kellyho
a Alessandra Scotty spolu se zaručeně

účinným receptem na elixír mládí. Poznat tu pravou Monu Lisu dokáže jen
zkušené oko znalce, zvládnete to i vy?
Některé kostýmy pro film šily švadleny
i několik měsíců, čtyři z nich jsou prohlášeny národní kulturní památkou, i ty
jsou v rámci výstavy k vidění. Hraběnka
Stradová odpočívala na nebesích, ale
i ve své komnatě, která je na čas přesunuta do kláštera včetně kostýmu, toaletky a postele s nebesy. Toto a mnoho
dalšího můžete vidět v krumlovských
klášterech až do 31. ledna 2017.

Sebeúcta a sebedůvěra

– povídání o tom, proč si často
sami sebe nevážíme, proč si nedůvěřujeme, a o možnostech jak
to změnit s terapeutkou a pedagožkou Mgr. Helenou Veselou.
• 14. 11. od 18.00 hodin
oddělení pro dospělé

Cestopisné povídání
o Vietnamu

– beseda a promítání fotografií
s českokrumlovskou cestovatelkou Ivou Sonnbergerovou.
• 18. 11. od 16.30 hodin
oddělení pro děti

Jak si splnit sen?

– tentokrát se můžete setkat s divadelníky Janou Procházkovou
a Jiřím Pokorným a nahlédnout
do tajuplného světa za oponou.
• 21. – 26. 11. od 13.00

Předpremiéra filmu o Egonu Schielem v Luně
redakce
F Nejnovější snímek o jednom
z nejprovokativnějších vídeňských
umělců začátku 20. století Egonu
Schielem přichází v listopadu do českých kin a pro krumlovské diváky nachystalo kino Luna filmovou lahůdku,
předpremiéra se totiž uskuteční právě
v Českém Krumlově!
Nechte se strhnout životním příběhem malíře a grafika, jehož věčnou
múzou a inspirací byly krásné ženy. Příběhem umělce, který pobýval a tvořil
v Českém Krumlově, a který kvůli nevázanému způsobu života byl dokonce
nucen zde ukončit své působení. Egon
Schiele byl ve své tvorbě připraven jít až
za hranu vlastní bolesti, obětoval pro své
umění lásku a nakonec i život. Užasněte
nad záběry našeho města, které se díky
světovým filmařům opět dostalo na stříbrné plátno! Na českou předpremiéru si
zarezervujte termín 9. listopadu 2016.
Soutěžte o vstupenky na film Pro ﬁlmové nadšence máme soutěž o lístky na českou předpremiéru ﬁlmu Egon
Schiele! Zodpovězte správně otázku: "Jak se jmenovala Schieleho družka, kterou zvěčnil ve svém slavném obraze Smrt
a dívka?" a pět vylosovaných získá dvě vstupenky na představení, které se uskuteční 9. listopadu 2016 v českokrumlovském
kině Luna. Odpovědi zasílejte do 3. listopadu na adresu noviny@ckrumlov.cz.
www.ckrumlov.cz/obcan

do 18.00 hodin (po – pá),
od 10 do 15 hodin (so)
Městská galerie

Předvánoční jarmark

– prodej originálních výrobků
od regionálních výrobců a domovů pro seniory.
• 24. 11. od 19.00 hodin
oddělení pro dospělé

Koncert mezi knihami

– populární českokrumlovské folkové skupiny Lakomá Barka.
• 26. 11. od 10.00 do 15.00 hodin
Městská galerie

Den pro dětskou knihu

– prodej zlevněných knih pro děti.
• 28. 11. od 18.00 hodin
oddělení pro dospělé

Putování po Polynésii
a Tichomoří

– cestopisné povídání s Davidem
Heide o jeho putování po Tahiti,
ostrově Rarotonga a Nové Kaledonii.
• 29. 11. od 18.00 hodin
studovna

Černá hodinka

– Vánoce na Šumavě. Posezení
u kávy nebo čaje nad knížkami
o šumavských Vánocích starých
časů. Určeno pro děti i dospělé.
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Týden rané péče
Eliška Heráková
Středisko rané péče SPRP
České Budějovice

S Záměrem 9. ročníku listopadové kampaně „Týden rané péče“ je
rozšíření povědomí o rané péči. Raná
péče je služba, která pomáhá rodinám
překonávat těžké situace při výchově
dítěte s postižením. A to bezplatně a přímo v domácím prostředí klientů. Cílem
je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat
v domácím prostředí a rodina nemusela
přistoupit k ústavní péči.
Během 26 let své existence v ČR raná
péče pomohla již stovkám rodin na-

příč republikou. Kampaň osvětového
charakteru proběhne v týdnu od 7. do
11. listopadu. Středisko rané péče
SPRP České Budějovice zahájí Týden
již v pátek 4. listopadu společenským
večerem v Besedě v Českých Budějovicích. Výtěžek akce bude věnován
na ranou péči pro děti se zrakovým
postižením. Během následujícího
týdne zve zájemce na výstavy, zážitkové semináře, v rámci akce „Raná
péče on the road“ navštíví poradkyně
s informacemi o rané péči jihočeská
města.
Další zajímavé nabídky na akce konané v Týdnu rané péče naleznete na
webu www.ranapece.cz.

Klub seniorů MÍR zve na páteční odpoledne
Listopad – prosinec 2016
4. 11. Jizerské hory – posezení s promítáním, D. Maňásková
18. 11. Jižní Afrika – Kapské město, P. Maňásek
2. 12. Cesty po Asii – Vietnam, Laos a další, Michal Kušnierik
16. 12. Vánoční posezení s písničkou
Další setkání po Vánocích bude v pátek 6. 1. 2017
Setkání se konají v přízemí klubovny Komunitního centra Karmel,
Urbinská 186 na sídlišti Mír. Začátek v 15 hodin, vstup je zdarma.
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Vstup silného investora
umožní společnosti Energo
další rozvoj
Jana Burešová
Energo Český Krumlov

I Energo Český Krumlov
poskytuje služby v oblasti výroby a rozvodu tepla už téměř čtvrt století. Největší provozovatel domovních kotelen
v jižních Čechách nedávno změnil majitele a stal se součástí silné
investiční skupiny LAMA
ENERGY GROUP. Společnost je připravena rozšířit okruh svých zákazníků i působnost do dalších
obcí.
Energo Český Krumlov zajišťuje výrobu tepla
z bezmála padesáti vlastních i pronajatých plynových kotelen. „Zákazníkům
nabízíme komplexní služby. Kromě spolehlivých dodávek tepla také nepřetržitý
servis plynových zdrojů, zákonné revize,
nonstop havarijní službu, opravy kotelen
nebo rozúčtování ceny tepla,“ vysvětluje
jednatel Petr Jeník.

V letních měsících se společnost
připravovala na novou topnou sezonu.
V Českém Krumlově opravila teplovody Plešivec a Za Nádražím a v září
dokončila úpravy teplovodu na Nádražním Předměstí. „Plánované opravy
jsme ukončili v dostatečném předstihu
a na konci září jsme zahájili dodávky
tepla,“ uvedl provozní manažer Zdeněk Majer.
Společnost
Energo
Český Krumlov nedávno
změnila majitele a stala se
součástí české investiční
skupiny LAMA ENERGY
GROUP. Díky vstupu silného investora tak může
Energo dále rozvíjet své aktivity v regionu. „Chceme zajišťovat dodávky tepla
za příznivé ceny, zlepšovat služby a věnovat se modernizaci kotelen. Máme dlouholeté zkušenosti s dodávkami tepla a jsme
připraveni nabídnout naše služby dalším
zákazníkům v Českém Krumlově i v okolních obcích,“ říká jednatel Petr Jeník.

Casino Caesar

Největší kasino v Čechách
v Dolním Dvořišti hledá vhodné kandidáty
na následující pracovní pozice:
 Krupiér, inspektor



 Krupiér inspektor
 Obsluha
kamerového systému
 Obsluha
výherních přístrojů
 Pokladní

Číšník a vedoucí baru
 Ochranka
 Recepční
 Kuchař
 Uklízečka
 Údržbář
 Řidič

Nabízíme:
 Stabilní práci na hlavní pracovní poměr
 Vysoké finanční ohodnocení dle výkonu a pracovního nasazení

(příplatky za přesčasy, noční, víkendy a svátky)
 Firemní benefity (svozy, ubytování, stravování apod.)
 Nové, příjemné pracovní prostředí
 Místo výkonu práce Dolní Dvořiště
 Nástup možný od prosince 2016

Požadujeme:
 Vysoký stupeň profesionality
 Praxe v oboru
 Flexibilita, komunikativnost a vysoké pracovní nasazení
 Ochota a snaha se neustále zdokonalovat
 Jazykové znalosti – prioritně němčina

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu info@caesar.casino.
Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.
Další informace je možné poskytnout na tel.: 773 180 880.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Setkání s českokrumlovským
starostou Daliborem Cardou

FOTO: Eva Luštická

Eva Luštická
a žáci 9. třídy ZŠ Linecká
Český Krumlov
S V pondělí 3. října 2016 navštívili žáci 9. třídy ZŠ Linecká kancelář
pana starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy na městské radnici. Zpočátku panovala u některých mírná nervozita, ale po vzájemném představení
a potřesení si rukou tréma opadla.
Jako občané města a budoucí voliči
deváťáci pana starostu nijak nešetřili
a zahrnuli ho množstvím dotazů, které např. směřovaly k oblasti dopravy
ve městě, údržby města především v oblasti chodníků, místních komunikací,
úpravy v okolí Křížové hory, k autobusovému nádraží, k dětským hřištím,
k dalšímu investičnímu rozvoji města,
vstřícnosti města směrem k občanům
atd. Dozvěděli se také celou řadu zajímavostí ohledně rozpočtu města, práce
na radnici, složitosti přípravy investičních akcí, ale i z oblasti reprezentace
města, přijímání zahraničních návštěv,
velvyslanců. Dokonce se s panem sta-

rostou vyfotili v místech, kde se obvykle
tyto návštěvy fotí, a to byl to pro všechny velký zážitek.
Došlo i na slova pochvaly ze strany
žáků za zdařilé úpravy městského parku,
za opravenou budovu radnice na náměstí, za znovu oživený areál klášterů,
za dobře nastavený systém třídění odpadů, za nově vybudované podzemní
kontejnery na odpad.
Hodinová beseda utekla velmi rychle.
Výborně se díky ní propojily teoretické
znalosti žáků, které získávají v hodinách občanské výchovy ve škole, jejich
praktické zkušenosti ohledně života
ve městě Český Krumlov a naprosto
přesné, výstižné odpovědi pana starosty. Pomohly žákům nahlédnout do složitosti komunální politiky a přesvědčit
se o obecně známé pravdě, že všechno
není tak jednoznačné, jak to na první
pohled vypadá.
Děkujeme panu starostovi za milé
a vstřícné přijetí, za jeho ochotu a čas,
který nám věnoval. Díky této zkušenosti máme mnohem přesnější představu
o tom, co vlastně „na tom městě dělají“.

NAKUPTE VÁNOČNÍ DÁRKY
PRO VAŠE BLÍZKÉ
S PŘEDSTIHEM!
Značková francouzská kosmetika
L’OCCITANE potěší každého.

Krumlovští pištci
na Concertu Bohemia 2016
Renata Pyšíková
vedoucí souboru Krumlovští pištci

Ú V letošním roce mají Krumlovští pištci za sebou velmi pestré zážitky. Zúčastnili se několika soutěží,
kde obsadili vynikající místa, reprezentovali město Český Krumlov, kraj
i celou Českou republiku na historickém mezinárodním klání v italské Sulmoně, nicméně obrovským úspěchem
se pištci pyšní tady v České republice:
zúčastnili jsme se 25. ročníku Rozhlasové soutěže orchestrů a souborů
mladých interpretů z České republiky
Concerto Bohemia 2016. Porota byla
www.ckrumlov.cz/obcan

složena ze známých hudebníků a hudebních odborníků: Karel Vágner, Milan Wolf, Jan Kučera, Tomáš Brauner
a Ondřej Brousek, kteří vyslechli naše
anonymní nahrávky a poté rozhodli
o vítězích soutěže.
Ve velké konkurenci souborů z hudebních škol a konzervatoří z celé
republiky si Krumlovští pištci spolu
s ostatními výherci zahrají na koncertu
vítězů na pražském Žofíně v listopadu.
Při vyhlášení výsledků jsme byli překvapeni, že jsme se v této soutěži umístili
jako jediní reprezentanti z Jihočeského
kraje. Moc se těšíme na Žofín a prosím,
držte nám palce!

20%

SLEVA NA PŘEDVÁNOČNÍ
NÁKUP V NAŠEM SHOP
L’OCCITANE

Shop L’Occitane | Latrán 77 | 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 720 121 | mobile: +420 727 971 866
www.bellevuehotels.cz | www.astenhotels.com
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Festival vína Český Krumlov® je v plném proudu
Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

F Až do soboty 26. listopadu
probíhá v Českém Krumlově Festival
vína Český Krumlov, který občanům
a návštěvníkům města nabízí desítky
nejen vinařských, ale také gastronomických zážitků.
V pátek 11. 11. v 11:11 hod. si nenechte ujít tradiční příjezd sv. Martina, který přiveze Svatomartinské víno
a zahájí Svatomartinské hodování. Při
otvírání Svatomartinských vín zahraje
skupina Cimballica, která se postará
rovněž o úžasnou atmosféru večerní
Svatomartinské veselice v hostinci
Depo. Svatomartinské víno z náměstí
Svornosti poputuje do jedenácti krumlovských restaurací, kde si budete moci
od pátku 11. listopadu až do neděle
20. listopadu vychutnávat první víno
roku a k tomu tradiční svatomartinskou husu v podobě Svatomartinského
vína a menu.
Oblíbená Zámecká slavnost vína,
která se bude konat v sobotu 19. listopadu, představí 30 vinařství z tuzemska
i zahraničí. V rámci degustační a prodejní přehlídky vín budou moci zájemci ochutnat přes 300 vzorků výborných

vín a zakoupit vína za zvýhodněnou
festivalovou cenu. Kromě tradičních
hvězdných vinařství Volařík, Reisten či
Sonberk se letos představí také další neméně hvězdná vinařství: např. Zámecké vinařství Bzenec, které získalo titul
Vinařství roku 2015, vinařství Vinselekt
Michlovský či dynamicky se rozvíjející
vinařství Trávníček a Kořínek. Vedle
tuzemských vín budou mít možnost
návštěvníci ochutnat také výběr vín ze
Španělska, Itálie, Francie, Německa,
Maďarska nebo vína několika rakous-

kých vinařství. Festival vína v Českém
Krumlově je především o setkávání
s milovníky a znalci vína. Po celou dobu
festivalu tak ve spolupráci s místními
provozovateli restaurací probíhá program Víno & Gastronomie & Kultura,
který také v listopadu nabídne desítku
možností přátelského posezení u sklenky vína s uznávanými sommeliéry,
vinaři a dalšími vinařskými osobnostmi. Budete moci např. ochutnat víno
s vyhlášeným francouzským enologem
prof. Christophem Garnierem v rám-

ci Putování po zámcích a vinařstvích
řeky Loiry, vychutnat si světoznámá
champagne včetně proslulé La Grande
Dame vyráběné z hroznů na keřích 200
let starých, které patří k nejproslulejším
v Champagne, či se přenést za přispění
výkladu Jiřího Mecnera ze společnosti
Víno Markuzzi do italských Dolomit.
Celý program Festivalu vína Český
Krumlov naleznete na www.festivalvinack.cz. Vstupenky lze zakoupit v Infocentru Český Krumlov či na www.
ckrumlov.cz/tickets.

Výjimečný rok českokrumlovských pádlistů
Tomáš Palouda
Ú V roce 2012 prohlásili kanoisté ze sportovního klubu SK Vltava
Český Krumlov: „Tato sezona byla historicky nejúspěšnější.“ V Českém Krumlově
tehdy přistála medaile z kanoistického
mistrovství světa a nebyla sama, medailové přírůstky z národních šampionátů
tehdy do klubové pokladnice přidali
také krumlovští senioři, junioři i žáci.
Celkem těch vrcholných medailí (z národních a vyšších šampionátů) se tehdy
podařilo v českokrumlovském klubu nasbírat 27, což bylo o dvě více než v předchozím velice vydařeném roce. Přišel
rok 2013 a v českokrumlovské loděnici
kanoisté prohlásili: „Tato sezona byla historicky nejúspěšnější“. Celková sbírka totiž čítala 46 vrcholných medailí, přičemž
na šesti z nich byl mezinárodní punc.
Hlavní trenér krumlovských kanoistů
Lukáš Novosad tehdy prohlásil: „Jsme

na vrcholu. Klub z malého města už moc
výš jít nemůže. Budeme se snažit na této
úrovni co nejdéle udržet.“ Přišel rok 2014
a při hodnocení sezony krumlovští vodáci prohlásili: „Tato sezona byla historicky nejúspěšnější, získali jsme celkem 62
medailí z vrcholných kanoistických akcí.“
Mezi těmito medailemi byl například
také bronz z Mistrovství světa. Přišel

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází
měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 10/2016 vyšlo 29. října 2016, uzávěrka byla 14. října 2016. Evidenční číslo MK ČR
E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání
26. listopadu 2016 s uzávěrkou 11. listopadu 2016.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou
uvedeny akademické tituly.

rok 2015 a resumé krumlovských kanoistů na konci sezony znělo: „Tato sezona
byla historicky nejúspěšnější.“ Krumlovští
kanoisté dosáhli na stříbrnou medaili
z Mistrovství světa, šestkrát se podíleli
na medaili z MS a ME družstev, což dohromady s medailemi z národních šampionátů všech věkových kategorií dalo
obrovskou „hromadu“ 75 medailí!

FOTO: Ladislav Pouzar

2016, sezóna ještě neskončila,
na bilancování je dost času, ale mistrovské závody jsou již všechny odjeté a z nich vyplývá, že krumlovští
kanoisté poprvé v historii dosáhli
na „snový“ titul Mistra světa, v šesti
případech se podíleli na medaili pro
Českou republiku ze Světového šampionátu družstev, z čehož pětkrát se
jednalo o titul Mistrů světa. Šestnáct
medailí vytěžili z národních šampionátů, mezi kterými jsou dva individuální a sedm kolektivních titulů mistra
ČR, šestkrát získali medaili z Mistrovství Evropy juniorů, dvakrát šlo přitom o Evropský juniorský titul, v šesti
případech se podíleli na zisku medaile
z ME družstev juniorů, ve čtyřech
případech to znamenalo titul. To vše
společně s dalšími letošními medailemi z republikových šampionátů
mládežnických kategorií dalo sbírku
90 vrcholových medailí!
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